(English version on page 2)

AULAS PRIVADAS
PREÇOS

65€
45€
20€

MENSALIDADE
1x semana
220€
160€
100€

MENSALIDADE
2x semana
400€
275€
150€

MENSALIDADE
3x semana
540€
360€
185€

10-15€

40-60€

80-120€

120-180€

AULA AVULSO
1 Aluno
2 Alunos*
Pequeno Grupo*
Deslocação (aulas ao domicílio)
*Valores por aluno | Prices per student

CONDIÇÕES ESPECIAIS – AULAS PRIVADAS
• As aulas privadas podem ser realizadas nas instalações do Aravinda Yoga Shala ou em casa do aluno;
• As faltas dadas pelo aluno são da sua inteira responsabilidade e não dão lugar a reembolso nem a aulas privadas
extra. No entanto, podem ser compensadas em aulas de grupo - presenciais (caso haja vaga) ou online;
• Cada falta dada pelo professor é compensada com uma aula privada extra em horário acordado com o(s) aluno(s),
ou é reembolsada, em caso de impossibilidade de compensação;
• Não há aulas nas seguintes datas: feriados locais e nacionais, 24 e 31 de Dezembro, terça-feira de Carnaval, sábado
de Páscoa;
• Independentemente dos feriados e períodos sem aulas, os valores das mensalidades são sempre os mesmos. Da
mesma forma que o valor não é aumentado quando o mês é maior, também não é diminuído quando for menor;
• Em caso de desistência os valores pagos não são reembolsados;
• Caso pretenda cancelar a sua inscrição deve comunicá-la ao seu professor até ao último dia do mês no qual ainda
se encontra inscrito. O cancelamento é feito no mês seguinte ao aviso;
• A falta de pagamento de 1 mensalidade sem justificação leva ao cancelamento da inscrição e perca de lugar;
• Devido à situação atual de pandemia, sempre que for necessário suspender as aulas presenciais, disponibilizamos
esta aulas em formato online, como alternativa.
• RECOMENDAÇÕES GERAIS
• É importante avaliar regularmente o seu estado de saúde e informar-nos de qualquer restrição que tenha. Deve
assegurar-se previamente que não tem quaisquer contraindicações para a atividade que se propõe desenvolver.
Qualquer dano material, físico ou psicológico que possa surgir no decorrer das aulas é da sua inteira
responsabilidade;
• Pedimos que esteja pronto para a aula alguns minutos antes da mesma;
• Mantenha, por favor, o telemóvel desligado durante a aula;
• Para conforto durante a prática, evite o uso de perfumes intensos e adereços (relógios, colares, brincos, etc.);
• Se utilizar tapete e materiais do Aravinda Yoga Shala, estes devem ser desinfetados após a aula;
• É recomendável que venha de estômago vazio para as aulas (cerca de 3 horas após uma refeição);
• Deverá confirmar o preçário e condições específicas do seu professor, pois podem ter variações face a estas gerais;
• O Aravinda Yoga Shala reserva-se o direito de alterar as condições anteriormente descritas sempre que tal se
justifique. A atualização das mesmas e a nossa Política de Privacidade podem ser consultadas em:
www.aravindayogashala.com
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PRIVATE CLASSES
PRICES
1 Student
2 Students*
Small Group*
Travel costs (classes at home)

DROP IN
CLASS
65€
45€
20€

MONTHLY FEE
1x week
220€
160€
100€

MONTHLY FEE
2x week
400€
275€
150€

MONTHLY FEE
3x week
540€
360€
185€

10-15€

40-60€

80-120€

120-180€

SPECIAL CONDITIONS – PRIVATE CLASSES
• Private classes can take place at Aravinda Yoga Shala’ Studio or at student's home;
• When the student misses a class it is his entire responsibility and does not give rise to reimbursement or extra private
classes. However, it can be compensated in group classes - presential (if there is a vacancy) or online;
• When the teacher can’t give a class, that class will be compensated with an extra private class on another timetable
according to the availability of the student(s) and teacher, or it will be refunded, in case of impossibility of
compensation;
• There are no classes on the following dates: local and national holidays, December 24th and 31st, tuesday before
Carnival, Saturday before Easter;
• Regardless of holidays and periods without classes, the monthly fees are always the same. In the same way that the
fee is not increased when the month is longer, it is also not decreased when it is shorter;
• In case of cancellation the amounts paid are not refunded;
• If you want to cancel your registration you must communicate it to your teacher until the last day of the month in
which you are still registered. Cancellation is made in the month following that notice;
• The lack of payment of 1 monthly fee without justification leads to the cancellation of registration and loss of place;
• Due to the current pandemic situation, whenever it is necessary to suspend in-person classes, we make this classes
available in online format, as an alternative.

GENERAL RECOMMENDATIONS
• It is important to regularly assess your health condition and inform us of any restriction you may have. You must make
sure in advance that you have no contraindications for the activity you intend to carry out. Any material, physical or
psychological damage that may arise during classes is your own responsibility;
• We kindly ask you to be ready a few minutes before class;
• Please keep the phone switched off during class;
• For comfort during the practice, avoid using intense perfumes and ornaments (watches, necklaces, earrings, etc.);
• If you use a mat or props from Aravinda Yoga Shala, they should be disinfected after class;
• It is recommended that you come for the classes on an empty stomach (about 3 hours after a meal);
• Please check your teacher's specific pricing and conditions, as they may vary from these general ones;
• Aravinda Yoga Shala reserves the right to change the conditions described above whenever needed. The updating
information and our Privacy Policy can be found at: www.aravindayogashala.com
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